Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Informações Espiritanas

CSSP Newsletter and Spiritan News

5-1-1984

Informações Espiritanas, Número 52
Congregazione Dello Spirito Santo

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/spiritan-news-po

Repository Citation
Congregazione Dello Spirito Santo. (1984). Informações Espiritanas, Número 52. Retrieved from
https://dsc.duq.edu/spiritan-news-po/55

This Article is brought to you for free and open access by the CSSP Newsletter and Spiritan News at Duquesne
Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Informações Espiritanas by an authorized
administrator of Duquesne Scholarship Collection.

Número 52

1914
.... •Julho

OONMGAZIOtt& DELLO SPIRITO SANTO - CLIVO DI CINtlA, 1H - 081N ROMA

Os Esplritanos na Austrdú'a...
Actualrnente, trabalham na
Austrália seis espiritanos e
na Papuásia-Nova Guiné, nove.
A nossa presença neste cabo do
mundo é bastante recente:1971.
Contudo, já no século passado,
por duas vezes a Congregação
tentou a! assentar arraiais.
Talvez seja interessante recorda-lo.

1845 - 48
A primeira tentativa remonta jã aos tempos anteriores ã fusão .da Congregação
do Espírito Santo com a do Imaculado Coração de Maria. Foi em Setembro de 1845,
que a pedido de Mgr. John Brady, recentemente nomeado Bispo de Perth, Libermann
enviou os P.es Thevaux, Thiersê et Bouchet e os . Irmãos Theodore e Vincent a
evangelizar os àborigenés da Austrãlia Ocidental. Depois de uma viagem, rica de
peripécias e contratempos de toda a espécie, em companhia de Mgr, Brady e de
alguns outros missionãrios, desembarcaram em Perth., a 8 de Janeiro de 1846. o·
P. Bouchet chegou jã doente, e duas semanas depois faleceu.
Mgr. Brady tinha dito ao V.el Padre . que havia grande número de nativos na
Austrália Ocidental, quando de· facto o seu número _era .muito reduz,ido.: Perth , •·
não ia alem de 2.000habitantes. Diante çiisto o P. T}J.evà~ e osseus · conftades
foram enviados para a região de Albany, na costa meridional. Puseram-se' a., caminho a 8 de Fevereiro: eram 400 os quilómetros a percorrer. Apôs meses de esgotante caminhada, mortificados pela fome e pelo cansaço, também aqui poucos nativos encontraram e mesmo estes muito dispersos. Alem disso, o Bispo a cada passo provocava quiproquos de toda a espécie; pela graça de Deus, ei:n 185La Santa
Se removê-lo-ia das suas funções. No verão de 1847, os missionãrios chegaram ã
conclusão que aquela missão não tinha futuro. Em Agosto, o P. Thevaux segue para a Maurícia; o P. Thiersé, então muito doente para suportar a viagem, seguirã
para a Mauricia no ano seguinte - 15 de Agosto de 1848 - acompanhado pelo Ir.
Vincent. Por sua vez, O Ir. Theodore abandonaria a Congregação e acabaria por
se fixar na Austrália.
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1888 - 91
Foi Mgr. Moore, Bispo de Ballarat que pediu ã
Congregação para abrir µm internato nesta cidade.
De facto, a 9 de Novembro .de 1888, o P. Reffé, um
a'isaciano que durante 24 anos fora prefeito de'estudos no colégio de Blackrock, chegava a Melbourne,
acompanhado de quatro Padres e quatro Irmãos. No
dia seguinte tomaram o rumo de Ballarat e a 19 de
Fevereiro de 1889 inaugurava-se a nova escola. Simuldaneamente, os espiritanos .tomavam ã sua conta .
A lgiLt,j.a ·de. -P-ln.e, R.lu.W
a aprÕquia de Maryborough, a 60 quilÕmetros de Ballarat. Nesse mesmo ano, o grupo recebia o reforço de três Padres e um Irmão; depois outros tantos viriam consolidar o grupo. Era um grupo internacional formado
por confrades franceses, alemães e irlandeses. Infelizmente, dois Padres faleceram prematuramente e outros dois tiveram que regressar ã Eur~pa, um dos quais
era o P. Reffê que substituira o P. Lee como Superior. Nessa altura o colégio
concava jâ 50 alunos internos e uma dúzia de externos.
Bons começos, para o que não pouco contribuíram o apoio do Bispo e a ajuda
dos fieis. Mas a verdae ê que bem depressa a situação se começou a deteriorar,
ao que parece por causa de desentendimentos no seio da comunidade. Nos fins de
1981, optou-se pela retirada. O Bispo recorreu então aos Irmãos das Escolas Irlandesas, que mudaram o nome de "Colégio do Espírito Santo" para "Colégio de
S. Patrício". E ate hoje se tem aguentado, dando boa conta de si: mais de 300
Padres nele fizeram os seus estudos secundários. O que não seria hoje a Congregação na Austrália, se aí tivéssemos perseverado?

1971
Desde 1950-1960 que havia de novo contactos entre a Austrália e a província
da Irlanda. Mas sõ em 1971, quando um bom número.demissionários irlandeses,no
fim da guerra civil da Nigéria teve de deixar aquele País; ê que se tomou uma
missão na Papuásia-Nova Guine e uma paróquia em Brisbane, na costa este da Austrália.
O P. George Lahiffe foi nomeado pároco de S. Michel,,em Dorrington, o P. Tom
Crean, vigário em Sandgate e o P. Tom Byrne capelão do hospital "Mater misericordiae". Em Dorrington, o P. Lahiffe substituiu a velha Igreja de madeira, por uma
moderna; de noite, v~se delonge,quando a sua cruz estã iluminada.

F.lw da-6 no-ó-óa..6 paJLÕqr..úa.-ó ~e BJÚ.6bcme,
no momen,to do la.nçameri-to à agua., em
Sou;thpolvt~ da. lancha.~ a. nu.J.i-óão de
Ke1tema.. A pMa., de pê. e em c.a.nú.6a.
b1ta.nc.a, 1da. cli.Jr.e.U.a.) o-6 P. e.ó La.lúó 6e,
O'BJtie.n, ReJ..d e. C4e.an.

Em 1974, Mgr. Rush, Arcebispo de
Brisbane, pediu ã Congregação para
se ocupar de mais uma paróquia, em
Pine Rivers, bairro em plena expansão ao norte de Brisbane. Dela foi
nomeado pároco, o P. Crean. Começou
por se instalar com o P. Jim Murray
que acabava de chegar numa casa alugada. Uma parte da casa servia de lugar de culto de 60 famílias. Depois
foram-se construindo um lar paroquial, o presbitério, uma escola primâria para 420 alunos e a Igreja. A
pa_rÓquia conta hoje 2. 500 famílias,
em geral jovens, onde as crianças
são numerosas. A sua vivacidade e o
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seu espírito de iniciativa são impressionantes. E não faltam testemunhos a mostrar quanto a equipa espiritana, formada pelo P. Crean, Lahiffe e Reid em Pine
Rivers e o P. Val O'Brien em Dorrington,
apreciada por toda a gente.

e

Em 1977, os espiritanos tomaram uma terceira paróquia: Ringwood, na periferia
de Melbourne; são os Padres Gerry Gogan e Cornelius Peelo que lã estão. Em 1978,
o P. Crean substituiu o P. Lahiffe como Superior do Grupo Espiritano da Austrália.
Estas três paróquias são o grande ponto de apoio para as nossas missões da
Papuãsia. Basta dizer que em 1970, um paroquiano de Pine Rivers foi com o seu
avião pessoal e acompanhado do P. Crean e de outros a Miaru, na Papuâsia, para
construir uma casa para o P. Tom Cunningham que vinha de Angola aí se poder instalar. Depois, ofereceu ã Missão uma serra. Em 1983, as três paróquias colaboraram generosamente na construção de uma lancha a motor destinada â mesma Missão.
Enfim, apôs a morte da sua mulher,Mr Conway fez-se associado espiritano, prestando relevantes serviços como electricista, em Terapo •

. . . e na Papudsi11-Nova Guiné
Foi em 1971, depois da guerra da Nigéria, que
sete espiritanos irlandeses chegaram a Mount Hagen,
diocese do planalto da Papuâsia. Região desconhecida ate 1933, foi precisamente hâ 50 anos (1934),que
•
ai chegou o primeiro missionário, o P. William Ross,
Mt. Hagen
do Verbo Divino. Depois, em 1941, chegou o actual
Arcebispo, Mgr. George Bernarding, SVD ele também.
Apôs alguns arios de presença espiritana, a diocese
de Kêrêma, uma missão difícil da costa e mais minguada de pessoal missionário que Mount Hagen, lançou-lhe um apelo. Os espiritanos foram em sua ajuda
ficando o P. Coyle em Mount Hagen, o qual
ao mesmo tempo conselheiro do Governo
para os assuntos de telecomunicações.

e

e

Kêrêma
uma missão difícil por várias razões. Após a recente visita que acaba
de lhe fazei, escreve o P. Watters, Assistente Geral: "Como e.Lima., ê a. M,U1,â.oma,i,t,

.dwta. qu.e. e.u. c.on.he.ç,o. O c.ai..011. ê 1,u6oc.a.n.te. e. .toda. a. 11.~.lão e .ln.ó u:ta.da pela. mo.i:iilua..
Pofc. .toda a. pCVLte., mo~qu.Uo.6 e. bLta.c.OÁ.a.6 11 • A deslocaçao faz..:se por barco, a pe e

em pequenos aviões. A diocese conta 8.000 católicos sobre 75.000 habitantes. ·
Actualmente aí labutam quatro espiritanos.
O P. Rodgers, Superior do Grupo e Vigário Geral, ê paroco numa terra isolada entre as montanhas, Kamina. Os P.es Tom Cunningham e John
Brown.e residem em Miaru, na costa; os P.es Camillus Kane e M. Conway em Terapo, junto do
rio Tauri.
Desde 1979 que a Papuásia conta também .
com uma equipa de guatro confrades da província do Trans-Canada; ocupam-se de três paró~
quias: Aitape,Malol e Ulau da diocese de Aitape, na costa norte. Felizmente aqui o clima é melhor que no Sul, e a gente mais aco~
lhedora. Mais de metade dos seus 80.000 habiA la.n.c.ha. "Sp.vr.,Ua.n." .6u.b.ln.do um JÚo. tantes são católicos. O Superior do grupo é
Ã popa., o P. Cu.n.rúngha.m, .6e.gUJia o
o P. Michael DÓyle, antigo Provincial do Transle.me..
Canadâ.
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o/lot(cias
Beatificação do P, Brottier
O Santo Padre acaba de promulgar oficialmente a data da Beatificação do P. Daniel Brottier ( 1876-1936 ), o segundo espiritano
a ser beatificado, que é o dia 25 de Novembro deste ano.
Como para a Beatificação do P. Laval em 1979, contamos com uma
boa presença de peregrinos espiritanos em Roma para _participar na
celebração. Está-se já a elaborar e programa das cerimónias.
As "Informações Espiritanas" publcaram já uma curta biografia
do P. Brottier ( N.46 - Março/Abril -1983 ). Um exemplar do Último número de "Cahiers spiritains" ( Páscoa de 1984), exclusivamente dedicado ao P. Brottier, foi enviado a todos os confrades.
A_ acompanhar este número de "Informações Espiritanas" segue
também uma carta do Superior Geral a chamar a atenção de cada um
sobre o significado que este acontecimento reveste para toda a
Congregação, e prcisando algumas informações sobre o acontecimen-

·to.

Decisões do Conselho Geral
O Conselho Geral:
A 20 de Março, confirmou a eleição do P. Fernando COTE para Superior Principal do Distrito de Kwara-Benoue, com um mandato de três anos, a começar a 3 de
Abril;
A 4 de Maio, confirmou a eleição do P. Oliver ELLIS, para Superior Principal
do distrito de Kénya, por um terceiro mandato de três anos, a começar a 24 de
Maio;
A 5 de Maio, confirmou a eleição do P~ Joseph HERZSTEIN, para Superior Principal do distrito de Kilimanj aro, com um mandato de três anos, a começar a 5 de
Maio;
A 11 de Maio, constituiu o Grupo do Paquistão como Grupo Internacional, de-pendendo directamente do Conselho Geral; nomeou o P. James O'CONNELL Superior
do Grupo, com um mandato de três anos, a contar de 15 de Janeiro de 1984.

Visitas
O Superior Geral e os Assistentes Gerais estarão ausentes de Roma nas datas
seguintes ( as datas jâ passadas são dadas para informação);
P. Tiim11ermans

1-30 de AbJz.,,Lt (USA/O); 79 de Junho~ 72 de JI.Llho tUSA/E l;

72 - 22 de JI.Llho l Po,úugal l; 5 - 27 de Ago~t:o C fe/ÚQ.f, l;

27 de Ago~to - 1O de_ SetembJto ( M,gê-lút l.

s
l Fêlt..lM l.

P. Gross

20 - 30 de Junho ( Va.kalt l; 7 - 37 de Ago1.d.o

P. Torres Neiva

23 - 30 de Ab!U'.1. ( Polt.tu.gai. l; 15 - 30 de Julho ( Po~ai.);
1 - 31 de Ago.6to ( Fe/Ú0..6 ].
20 de Ma1..o - 30 de Junho ( Oceano Incüc.o ); 24 - 31 de

P. Ezeonyia

:to ( N,i.g êJúa.

}•

Ago~-

1 - 8 de Ab!U'.1. · ( FJWtç.a. l; 75 - 30 de Julho l Polt:tuga.l l;
12 de Ago~to - 9 de Se..tembM ( FeJt..úu, l.
.

P. Trachtler

P. Bevan ·

.

P. De Boer
P. Watters

1 - 13 de Ablúl ( ~pa.nha. l; 2O de Jui.ho - 3 de Ago~to (Gamb.lo. l; 3 .;. 26 de Ago~to (. Polõnia. ) •
27 de AbJLU. - 5 de Ma1..o ( Su..ú~a. l; 7 - 31 de Ago~.to CFêlu.a.61.
·S-30deJu.lho (IJti.a.nda.); 1 -31 deAgo~to lF'élúa.6 l.

-

Primeiras nomeaçoes

-

.A 14 de Maio, o Conselho Geral fez as primeiras nomeaçoes para as seguintes
Circunscrições:

...

Eamon .Mc.CANN (I,tlanda.)
Paquistão
Jean-Luc. RENCKER (F1t.a.nç.a.}
Mauricia
Renê GARESSUS · (Su-U.6a.}
Madagascar
Ki limanj aro : M,lc.hel ROBERT ( F1t.a.nç.a.l
CyJLU. MARRON (Ittla.nda.l
EtiÕpia
Gabão .
Mma.n.d FESSI { FAC l
Jea.n.-Claude. MBEMBA lFACl
Yaoundê
Bituna LATOUR (Fll.a.nç.al
Gana
1U.c.ha.ll.d OLI N ( I Jti.a.nda. l

.

..

..

Pau..U.~ OVOZOR (N. vúa.
Ac.hli.ke OSUJI (N.lg'fua)
Se/1.g e BALANGER ( F1t.a.nç.a.)
Senegal
Roland SCHMITT (F!t.a.nç.a.)
Paraguai
Ron.ahl MENVES (TJti.nda.de.)
Trindade
FJta.n.k SANTOS (USA/O)
Mexico
Jo~eph MILLER (USA/E)
USA/E
Trans-Canadá: Jamu . BURNIE (TMM-c.an.)
Pa:tJtic.e GASSER (S~.6a)
Suissa
Nigéria

..

Profissões
Em 1983, tivemos 60 profissões na Congregação
mortos: 80 ). As Circunscrições mais afortunadas
Leste, com 11; a Nigéria, com 10; a Polónia, com
média dos neo professos
de 25 anos. De Irmãos,
na Fundação da Africa Central.

e

( foi também o ano com mais
foram: a Fundação da Africa de
8; . e a Irlanda, com 7. A idade
tivemos apenas uma profissão

Bélgica .
Desde 1969 que a casa de Gentinnes se propôs um duplo obectivo: ser um autêntico centro de animação espiritual e missionária e acolher os peregrinos e os visitantes do Memorial Kongolo • .Este monumento recorda o massacre de 20 espiritanos
de Kongolo a 1 de Janeiro de 1962 bem como o sacrifício dos outros 159 missionários católicos e dos 30 prote,s tantes que foram imolados no decurso das violências
que acompanharam a independência do Zaire.
.
.
Em Setembro passado, ao apelo feito pela Província para imprimir um novo ritmo à animação do Centro, responderam três missionários: o P. Paul Fohn, de 45
anos, de Kongolo; o P. Felix Gils, de 62 anos, do Senegal; e o P. Louis Vloemans
de 59 anos, da Martinica. o P. Fohn, que foi eleito Superior da Comunnidade, pcupa-se especialmente .dos retiros para estudantes e do movimento carismático; o
P. Gils, exegeta, orienta círculo.s de estudos bíblicos e ret~ros de adultos.Por
sua vez, o P. Vloemans ocupa-se do Memorial e do acolhimento dos peregrinos e
turistas. Para dar o ·tom missionário ao conjunto destas actividades, lã estã
a exposição missionãira, de que ê alma o veterano P. François Rose.
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Os retiros de 2 a 8 dias para estudantes são destinados tanto aos mais velhos ( cerca de 1200 por ano) como aos mais novos que se prepat:am para a
Confirmação ( ã volta de 900 por ano ) • Os retiros de adult,o s ( habitualmente
frequentados por grupos vindos das paróquias) atingem uma media de 1000 pessoas por ano. A casa dispõe de 80 quartos.
As actividades da casa estendem-se ainda ã pastoral . local, ande vários confrades estão inseridos. Os turistas vêm sobretudo nos fins de semana. Atendendo ao isolamento do local, a casa organiza ainda, todos os Domingos, um serviço de refeições pàra uma' centena de visitas.
O P. Joseph Burgraff, novo ecónomo da casa generalícia, jogou um papel importante na rientação e no desenvolvimento da casa de Gentinnes, de que foi
ecônomo de 1973 a 1980 e Superior de 1980 a 1983. O Boletim de Gentinnes "Joyeux dans L'espêrance" presta homenagem aos seus variados talentos: perito em
mecânica, em electricidade e electrÕnica, ê também um cozinheiro muito apreciado: foi ele que durante dez anos confeccionou as refeições de domingo para
os visitantes do Memorial de Kongolo! Isto sem falar em todas .as obras de melhoramento e modernização da casa que o ·P. Burgraff orientou e a sua presença constante e activa na animação pastoral e missionária do sector.
A casa de Gentinnes foi fundada hã 80 anos, mais precisamente em 1903, pela
província da França, para ser uma escola apostólica. Procurava-se uma obra do
género fora das fronteiras da França, por causa da lei da separação da Igreja
e do Estado. Em 1919, após a primeira guerra mundial, a provínca da Bélgica
tomaria a casa para si, . continuando escola apostólica ate 1945; então foi transformada em colégio, permanecendo como tal ate 1969.
Ao longo deste período ( 1919 - 1969 ),mais de cem vocações religiosas · e
sacerdotais por aí passaram, 67 dos quais espiritanos.

Quénia
De 29 de Abril a 4 de Maio, teve lugar no colégio de S. Marie, em Nairobi,
o capítulo do Distrito. Uma participaçãomuito significativa: 70 dos 89 confrades que o distrito conta. Em 1978 eram 124, e em 1972 182! O P. Oliver Elli.s
foi eleito Superior Principal por um terceiro triénio. Reflectiu~se sobre temas interessantes, como o aprofundamento da vida de oração; a solidariedade e
a partilha de bens, etc. Mereceram relevo especial as relações com a Igreja local e a Fundação da Africa de Leste.
· · .,
. Os espiritanos, apesar de não passarem de 1/8 do clero de Nairobi, são ainda~/~ do c!ero de.Mombasa: A ,preocul?ação agora~ê pa~sar os car§os de res1?0:1sab1l1dade às IgreJas locais. Os capitulantes nao deixaram tambem de exprimir
o apoio total à Fundação da Africa de Leste, cujo Superior, o P. Daniel Macha,
estava presente, como observador. Todos os confrades foram convidados . a ferem
presentes esta Fundação, nos seus esforços .de promoção vocacional.

Kilimanjàro
Também este distrito· acba de éelebrar o seu capítulo: a data foi de 30 de
Abril a 5 de Maio, e o local, Usa River. 35 os participantes e 2 observadores:
o P. William Headley, provincial dos Estados Unidos/E, e o P. Macha, superior
da Fundação da Africa de Leste. O P. Cri.ris Promis, que terminava o seu segundo mandato, doente, só pôde estar presente no Último dia. Presidiu à assembleia
o 19 Assistente, o P. Brian O'Rourke. Num primeiro tempo, discutiu~e o itine- ·
rãrio feito depois do capitulo' de 19.81; depois, procuraram;..se detectar linhas
de orientação' para os anos que vêm. Foram retidas como grandes pontos de referência: a primeira evangelização sobretudos dos grupos ainda não tocados pelo
Evangelho; a solidariedade co~ os pobres e marginalizados; o tràbalho em Igreja, a vida em comunidade e o apoio mútuos; a cooperação com os associados e
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e com todos os empenhados na pastoral; a promoção da Fundação da Africà de Leste. Foi eleito Superior Principal, o P. Joseph Herzstein.

Madagascar .
Entre o 9 e o 12 de Abril, um violento ciclone assolou todo o norte do continente. 52 confrades que aí trabalhavam puderam testemunhar o pânicq e os estra~
gos que o fenómeno .causou. Antsiranana ( a antiga Diogo Suares) foi atingida
na manhã de dia 9 de Abt'il. O vento atingiu mais de 250 kms ã hora e as chuvas
foram torrenciais. Mahajanga foi devastada na noite àe 11 para 12 de Abril. Um
confrade fala de visão apocaliptica. Mortos, numerosos feridos, milhares sem
abrigo. As duas catedrais foram gravemente dani,fiéadas, bem como outras i_srejas
escolas e edificios das missões. A província de França abriu uma subscriçao de
solidariedade: todas as contribuições podem ser mandadas para a rua Lhomond.

Porto Rico
O P. Tosello Giangiacomo foi nomeado em fins de Março, Presidente em exercício da Universidade Católica de Porto Rico, Ponce. O P. Giangiacomo, como o nome indica, ê italiano de origem; mas foi nos Estados Unid.o s que ele cresceu. Rã
25 anos que trabalhava na Universidade, de que era vice- Presidente desde 1975.

Os nossos Jubilados
70 anos de Profissão
3 de Se.tembJc.o
1 8 de. Ou..tu.bJr.o

P. Patrick WALLIS ( Irland~ ).
: P. Cândido FERREIRA COSTA ( Brasil S.E.).

65 anos de Profissão
S de. Ou.tu.bito

:. P. Joaquim Correia de CASTRO ( Portugal).

65 anos de Sacerdócio
24 de .Ou.tu.bito

P. Charles A. KAPP (USA/E).

60 anos de Profissão
8 de S et. e.m bJc.o

9 de
1S de.
21 de
28 de.
· 3 de

Se.temblto
Se.temblt.O
Se.temb!Lo
Se.tem bit.o

Ou..tu.bM

: P. es ,:Adolphe ALTENBACH, Laurent HEBRARD e François NASS (França); P. es Antonius van ROOIJ e
Gerardus. SCHEERDER (llolanda); P. Michel TRICLOT
(Martinica).
: P.es Thomas FOX e Michael HARKINS (Irlanda).
: P. Pierrre BERTHOU (França).
·
Ir. Denis ARRETCHEA e lr. Charles PERROT (.França) •
: P. Joseph ROY ( Canadã ) •
P. Charles SCHWARTZ ( .França ) •

60 anos de Sacerdócio
2-8 . de Ou..tu.bJc.o

: P. Henri HEIDET ( Gabão ) •
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50 anos de Profissão
8 de Se,temblto
9 de Se,tembll.O

Ir. MOISES Correia da Costa (Portugal).
P. Jean-Marie DOUABIN (S. Pierre e Miq•.) ;
Ir.Jean-Louis LE FLOCH e Ir. Pierre LE TIEC (F.).
P. Johannes TIJBURG (Amazónia).

2 de Ou:tu.bllo

50 anos de Sacerdócio
21 de Se,tembllô
22 de .Setembllo
7 de Ou:tu.bll.O

.

P. Joseph B. HACKETT (-USA/E) •
P.es Armando PINTO (Port.) e Cristoba.l VAI.DEZ (T.).
P.es Charles BARBIER, Abel BOIZIEAU, Paul BREUVilT,
Gerard LECAT, GastonPOUCHET, Jean ROLLAND e Lois
WOLFF (França); P. Yves BARBOTIN ( Guiana);P. Louis
PALUSSIERE ( S. Pierre e Miq. ).

30 anos de Episcopado
Mgr. Hermanus van ELSWIJK ( Holanda ) •

25 anos de Episcopado
13 de Se,temb1r.a

Mgr. Raymond de LAMOUREYRE ( Congo ) •

Os nossos Defuntos
26
28
30
3
6
8

No.ta.:

de
de
de
de
de
de

MtVt.ç.o
MtVt.ç.o
M<Vtç.o
Abllil.
Abllil.
Ab.lLU

17 de
18 de
28 de
8 de
11 de
26 de
31 de
7 de
3 de.
5 de

Ab.lLU
Abllil.
AbJt.le.
Ma.lo
Ma.lo
Ma.lo
Mtúo
Junho
Junho
Junho

: Ir. Noel OREART (França}, 73 anos.
P. Henry James BYRNE (Irlanda), 73 anos.
P. Hubert SCHELTE (Alemanha), 55 anos.
P. Joseph KOENIGSMANN (Alemanha), 73 anos.
P. Joseph BEYS (Martinica), 82 anos.
P. Leo BROLLY (Irlanda), 80 anos.
P. Edward J. BAKER (USA/E), 75 anos.
P. Patrick J. MURRAY (Irmanda), 72 anos.
P • Franz BECKERS (Alemanha), 79 anos.
P • Rene BAETEN (Belgica), 65 anos.
: P. Arnoldus HABRAKEN (Angola) ·, 69 anos.
P. Alo is ENGLER (Alemanha) , 70 anos.
P. Denis KENNEDY (Irlanda}, 85 anos.
P. Alfred MULLER (França), 76 anos.
P. WilliamFITZHARRIS (Irlanda), 63 anos.
P. Claude DOPLER (França), 46 anos.
P. Edward K. RECKTENWALD (USA/E), 86 anos.

.
..

A Ca..6a Gene/UtlZe,la. não pode Jte.c.e.beJL c.onóJta.de..6 ne.m ou;t:Ji.o.fi hÔ-6pede..6
dwr.a.n-te o mê.6 de Ago4to, polL c.au.6a de. tJta.ba.lho-0 de. a.Nta.njo de. c.a..6a.
e da.-6 6 ~ a.n.ua..w do pe..6-0oa.l da. c.oz.i..nha.

Res ponsáveis ~ela publicação: PP. Roland QUESNEL e Manuel SANTOS NEVES,
Serviço de In -onnaç3'o C.S.Sp., Clivo dí Cinna, 195 - 00136 ROMA (Italia).

